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  (רש"י) שיתחזק אדם בהם תמיד בכל כחו - (ברכות לב:) ארבעה צריכים חיזוק 

  ותשע" מטותפרשת   ● שליט"אאדלשטיין  גרשוןמרן הגאון רבי מ השיח

  הרביםיכוי ז

הנה יש ענין של זיכוי הרבים, לתת זכויות לציבור, כמו שיש חסד 
זיכוי הרבים ברוחניות, חסד יש , כך בגשמיות, שאדם עושה טובות לאחרים

חסד ן המוזה חסד גדול יותר בתורה, במידות טובות, וביראת שמים, 
  רק בעולם הזה, ואילו רוחניות זה חיי נצח היא  גשמיותכי בגשמיות, 

  לזכות את הרבים.  דאמבא, לכן זה דבר גדול בעולם ה

  לא רק כשאומרים שיחות מוסר או שיעורי שייך זיכוי הרבים  הנהו
   גיל קטן מאד, כגון בגם לילדים  זיכוי הרביםיש וה בפני ציבור גדול, רות

נותן להם את היסוד של תורה, הוא מי שמלמד אל"ף בי"ת לילדים קטנים, 
מד אותם למשכוידעו לקרוא, ולא יוכלו ללמוד ולהתפלל, זה לא  כי בלי

הוא מזכה אותם ונותן להם את היסוד של תורה ושל הרי אל"ף בי"ת 
את האדם בקדושת , וזה עצמו דברי תורה, ומקדש שמים תפילה ושל יראת

לומר את הילדים , שמלמדים שייך זיכוי הרביםאפילו בגן ילדים תורה. וה
יראת מחדירים בהם שעל ידי מנגינות ושירים וכן תורה ציווה לנו משה, 

  נחשב זיכוי הרבים. גם זה , אהבת תורהו שמים

  של זבולוןשכרו 

שזבולון תומך ביששכר, ומסייע בגשמיות לאלו  עוד זיכוי הרביםויש 
נעשה הזאת על ידי העזרה שעוסקים בתורה, ועוזר להם בכסף או בעצות, 

  ומקבל שכר כמוהו בעולם הבא. שותף ליששכר, זבולון 

רק מי שעוסק בתורה ממש זוכה לאשריך בעולם הזה, והנה בעולם הזה 
אחד טלר זצ"ל שאמר לגביר וכפי שידוע המעשה ממרן הגאון רבי אהרן קו

אבל בעולם הזה אין  ,נו שוויםהבא אנח בעולם כי אמנם ,תורהה ימחזיקמ
  . לך את האושר שיש לי בלימוד התורה

חיים מאושרים זוכה ל ,הרותמקום מסתבר שגם מי שעוזר לומכל 
 אמנם לא יהיה לו לתורה,  ר ממי שאינו עוזרזה יותה עולםבומצליח 

   ה רועמל בתו במשורה עם פת במלח ומים עוסק בתורהשהאושר של מי 
, בזכות שהוא מזכה אבל יהיו לו חיים מאושרים, כל ריכוז המחשבה עם

  הרבים, שעוזר לתורה, וגם לומד בעצמו כפי יכולתו. 

עולם הבא הוא תענוג שהידוע תבונן מהו העולם הבא של זבולון, הנה נו
ידעו מה הם תענוגי ואמרו (ברכות לד, ב) שאפילו הנביאים לא שאין לשער, 

ולתך זא ראתה אלוקים עין ל" )ישעיה סד, ג(העולם הבא, שעליהם נאמר 
תענוגים אלו, היינו מי שמחכה לעולם הבא הוא זוכה ל, יעשה למחכה לו"

ועוד תענוגים בלי סוף, , ומתחדשים כל הזמן עוד תענוגים שנמשכים והם
  . כמו יששכרוגם זבולון זוכה לתענוגים כאלו 

יששכר, כמו בעולם הבא יזכה גם לעסוק בתורה אך יש לעיין אם זבולון 
  ולא יעסוק שם בתורה.  התענוגיםיהיו לו או שרק 

  מזכה אבאברא 

אדם שהיה רונה, שה שהיה, וכבר סיפרתי לאחעדבר זה יש ללמוד ממ
השאיר אחריו בן יתום, והבן נכנס שנפטר צעיר, שלא למד גמרא בעצמו, ו

לו מאד, ופעם  היה קשהגמרא, ובלימוד הלא היה רגיל ו, ללמוד בחיידר
על נרדם ו, מוכן למבחןשהוא לא  ובכה בפני אמו, אחת עמדו לפני מבחן

יודע את הגמרא, הוא שבבוקר קם משנתו ואמר למחרת , ובכימתוך מיטתו 
   .הכלאביו בא אליו בחלום ולימד אותו והסביר לו 

האב נתגלה לבנו מעולם האמת ולימד אותו אני מכיר את בעלי המעשה. 
מכל מקום למרות שהאב בחייו לא למד ולא ידע את הגמרא,  !את הגמרא

, למד את הגמרא בעולם הזה(סנהדרין קד, א), וכיון שהבן  ברא מזכי אבא
  . ללמוד אותה במתיבתא דרקיעאכה וזגם האב 

 הוא רואים בזה כמה עניינים, ראשית מבואר שענין ברא מזכי אבא 
הבן מזכה את אביו לא רק בתענוגים של העולם הבא, אלא גם בתורה ש

ד אותה במתיבתא מולאב כל התורה שהבן לומד בעולם הזה, גם הממש, 
לישב והאב זוכה , הרועוסקים בתהרבה מתיבתות ששיש שם דרקיעא, 

  הבן שלומד תורה בעולם הזה.  בזכות ,עמהםלעסוק בתורה ו

גם ה בעולם הבא, רוועוד דבר רואים, שמלבד מה שזכה האב לעסוק בת
יש הרבה  !להתגלות אל הבן וללמדו תורהרשות מבית דין של מעלה קיבל 

ן של מעלה ולהתגלות לבני משפחתם, אך בית דינשמות שהיו רוצים לחזור 
 האב שבנומניחים לכל אחד לעשות כן, וצריכים רשות מיוחדת לזה, ו אין

  . עסק בתורה זכה וקיבל רשות לבוא וללמד את הבן

לומד  באאת האב, שגם ההוא מזכה ן לומד בעולם הזה, ה שהברוכל ת
תר , ושם הוא מבין הבנה עמוקה יובמתיבתא דרקיעא תורהאותה האת 

ובנוסף ממה שהבן מבין, כי מלמדים אותו עם הבנה של מתיבתא דרקיעא, 
 אל הבןשיתנו לו רשות מבית דין של מעלה להתגלות יכול להיות גם לזה 

  ברא מזכי אבא.  לש עניןה וללמד אותו תורה. זהו

  בצל הכסף -החכמה בצל 

וכך גם ביששכר וזבולון, שזבולון עוזר ליששכר ללמוד, ובלי עזרתו לא 
זבולון  ו שלובזכות, צריך לדאוג לפרנסתוכי ללמוד,  כולהיה יששכר י

את יששכר  בתורה בלי הפרעות, נמצא שזבולון מזכהלעסוק יכול יששכר 
, ובשכר זה יזכה ה שיששכר לומד שייכת גם לזבולוןרובתורה, וכל הת

עולם הבא כמו יששכר, אלא גם לתורה ממש, ה זבולון לא רק לתענוגי
ה במתיבתא דרקיעא, כיון שהוא רווכאותו האב שזכה בזכות הבן ללמוד ת

  מזכה אותו ונתן לו את האפשרות לעסוק בתורה. 

וכן כתב מרן החפץ חיים זצ"ל בשם עולם (פרק ט"ו) כי המחזיק תורה 
את אור שכלו עד שיזכה לישב  וירחיבלעתיד זכה שיפקח השם את עיניו י

כל המטיל מלאי לכיסן של  ), בגנ פסחים(בישיבה של מעלה, כמו שאמרו 
תלמידי חכמים זוכה ויושב בישיבה של מעלה שנאמר כי בצל החכמה בצל 

ובשמירת הלשון שער  ,מה שהוסיף בזה ויעוין עוד בהערה שם .ד"עכהכסף, 
  ניות. . זהו הענין של זיכוי הרבים ברוחרק ה'פהתורה 

שהיה חולה וחלש בכוחותיו, והיה נוסע אחד  סיפר לי ראש ישיבה
גם אנשים ובין התורמים היו רחוקות לאסוף כספים לישיבתו,  למדינות

חסד ורחמנות רק מתוך אהבת ה, רושלא היו אוהבי תרחוקים מתורה, 
והסוף , רח ובא במסירות נפשושראו אדם חולה וחלש שטכיון , לותרמו 

מפני שזיכו את הרבים בעצמם קיבלו אהבת תורה,  אנשיםהיה שאותם 
אלא לשם חסד,  ,שלא הייתה כוונתם לשם תורהואף בתורה על ידי ממונם, 

   .בזכות זיכוי הרבים בתורה ,אהבת תורהקבל זכו ל

  בהנהגתו אחד משפיעכל 

 זיכוי הרבים על ידי פעולות מיוחדות, כגון שמרביץ כל זה הוא והנה 
 תורה ומחנך לתורה ויראת שמים ומידות טובות, או שיש לו ממון ומחזיק

כל אדם , פעולות מיוחדותבלי יש גם זיכוי הרבים אבל  ,ידי לומדי התורה
  גם על אחרים. ומשפיע  הוא מתקדש שלומד תורה בעצמו

יש הבדל בין שידוע כ, על סביבתו משפיע קדושה ,אדם שיש בו קדושה
שגרים בבני ברק לאלו שגרים בערים אחרות, כי אלו שגרים החילונים 

  . בסביבת בני תורה מקבלים השפעה של קדושה

בהתנהגות שלו, כל אחד יכול להשפיע זיכוי הרבים במה שהוא, ו
רואים בני אדם שעל כל הסביבה, בזה הוא משפיע ובמידות הטובות שלו, 
 אם רואים רשעים מקבלים השפעה מרשעים, ואם אותו ומושפעים ממנו,

   .מצדיקיםרואים צדיקים מקבלים השפעה 

  

 בס"ד
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  הבריות אומרות עליומה 

יך שיהא שם וקאל שםואהבת את ה )יומא פו, א(ל "שאמרו חזמצינו ו
ויהא  ,תלמידי חכמיםשיהא קורא ושונה ומשמש  ,שמים מתאהב על ידך

   ורה עוסק בתש, היינו בנחת עם הבריותודיבורו  ,באמונהמשאו ומתנו 
תייחס בסבר ומ, מכבד כל אדם, טובות תעם זה הוא מתנהג במידו דחוי

  . בשום אדםבלי לפגוע , ואחד פנים יפות לכל אחד

ע וידוה, ד שאומר שיעור בקיאות בישיבה קטנכפי ששמעתי פעם מאח
ואילו להחזיק משמעת, יותר  קשה בשיעורי הבקיאות אחרי הצהרייםש

שהוא וסיפר לי כמסיח לפי תומו בשיעורים שלו יש משמעת טובה מאד, 
י זוהי ופשוט כ .נזהר מאד בכבוד התלמידים, ואינו מסוגל לפגוע בהם

התלמידים מעריכים אותו, ומקשיבים בשיעוריו, ויש להם יראת שהסיבה 
  . , בזכות הנהגתו במידות טובותאליו הרוממות

פלוני אשרי  עליו הבריות אומרות ,ומתנהג במידות טובות כאלשאדם 
, ואשרי ואשרי רבו שלימדו תורה ,שלימדו תורהאביו אשרי , שלמד תורה

שעזרו לו, וממשיכים לעזור וחינכו אותו, ש, אליו כל אלו שיש להם שייכות
מגדלים אדם כזה שמתנהג בהנהגה זכותם שהיא ומה גדולה  לו, אשריהם
  על ידו. מתקדש שם שמים ויפה כל כך, 

קורא ושונה ומשמש תלמידי חכמים ואין אדם שאם  ,אמרו שםומאידך 
חת עם הבריות, מה הבריות אומרות משאו ומתנו באמונה ואין דיבורו בנ

עליו, אוי לו לפלוני שלמד תורה, אוי לו לאביו שלימדו תורה, אוי לו לרבו 
שלימדו תורה, פלוני שלמד תורה ראו כמה מקולקלים מעשיו וכמה 

שפוגע  לומד תורה ומידותיו אינן מתוקנות, כגוןשאדם  .מכוערים דרכיו
 ,ד תורהתולים את קלקולו במה שלמ בני אדם, צער אותםומ אחריםב
אומרים הנה פלוני זה שלומד תורה, ומה היא התוצאה? שמתנהג במידות ו

ואמנם לא זו הסיבה כביכול ההנהגה הזאת היא מפני שלמד תורה,  רעות,
לתקן לא השפיעה עליו התורה האמיתית, אלא להיפך, למרות שלמד תורה, 

את מידותיו, אבל בני אדם מאשימים את התורה, ומבזים את התורה 
  חילול השם וביזיון התורה בהנהגתו. גורם , ובגללו

  את הבריותד מכבואוהב 

יא מהדברים שהתורה נקנית בהם, יש זה שייך לאהבת הבריות, שהוענין 
ארבעים ושמונה דברים שהתורה נקנית בהם, ואחד מהם הוא אוהב את 

 אחד ואחד, ומחמת זה אינו יכול לפגוע לכו שאוהב בלבו את הבריות, היינ
  ה זוכים להצלחה בתורה. , בזולצער שום אדם

  , בשום אדם שאינו פוגעלא רק שעוד ענין של מכבד את הבריות, ויש 
איזהו  )אבות ד, א(ואמרו  תנהג בכבוד לכל אחד ואחד,מגם הוא אלא 

הוא בעצמו גם  ,מכבד אחריםאדם שאם  מכובד המכבד את הבריות, היינו
  אותו. וכולם מכבדים ומעריכים נעשה מכובד, 

מפני שהם  ,היו מכובדים מאד בעיני הבריותש ,והכרתי אנשים כאלו
  דים את הבריות. בעצמם היו בעלי מידות טובות ומכב

 והחשיבו , מאד העריכו אותו ,שכל אלו שהכירו אותוכזה, היה אדם 
לאחד שביקש לפעול עבור בני ופעם אחת כתב המלצה מאד את דבריו, 

לבית מסחר של מוצרי הלבשה לבקש הנחה לבני והלך הלה הישיבות, 
כיון  :הישיבות, והראה להם את ההמלצה שקיבל מאותו אדם, ואמרו לו

לך הנחה כפי רצונך, ותאמר בעצמך כמה הנחה ניתן ש לך המלצה ממנו, שי
  , זההוא רוצה הנחה בשיעור חמישים אחוז, והסכימו לכי , ואמר אתה רוצה

, שהיה אוהב הבריות שהמליץ בשבילו מפני שהעריכו מאד את אותו אדם
לות השתדומכבד את הבריות באופן מיוחד מאד, וכל מי שהיה זקוק לאיזו 

, ומשתדל וממליץ, רצון, והוא היה עוזר בהיה פונה אליו ומבקש ממנו
העריכו אותו שממנו, אלא  שהיו מפחדיםנשמעים, לא מפני היו דבריו ו

  . היה מכבד את הבריותש והחשיבו אותו, בזכות

  מן הכבודמתרחק 

ם שהתורה נקנית בהם, מתרחק מן הכבוד, מהדברישהוא ויש עוד ענין 
בוד, למרות לא רק לכבד אחרים, אלא גם להתרחק בעצמו מהכהיינו 

נהנה ממה שמכבדים אותו, אף על פי כן ששהכבוד נעים מאד, ובטבע האדם 

ובאמת אמרו (עירובין  !להתרחק ולברוח מן הכבוד, זוהי זכות עצומה מאד
  הבורח מן הגדולה גדולה מחזרת אחריו. כל  יג, ב)

שמובא בגמרא כמו והנה יש מקרים שאי אפשר להתרחק מן הכבוד, 
וכשהיה הולך ממקום  ,(סנהדרין ז, ב) על רב, שהיה רבן של כל בני הגולה

לא היה יכול היו ציבור גדול מלווים אותו והולכים אחריו לכבודו, ו ,למקום
ה, ואי אפשר למנוע מהם את רותמהם, מפני שהם עוסקים בכבוד הלמנוע 
, בעל גאווהשיהיה לא שמא זה ישפיע עליו משהו,  חשש, אבל הזאת הזכות

היינו שמא יזוז משהו משלמות ורק שמא תזוח דעתו עליו (רש"י שם), 
  ה חשיבות בעצמו. מדרגת הענווה, וירגיש איז

, ונחנו מהשמשה רבינו אמר  (חולין פט, א)הענווה מצינו בגמרא ומדרגות 
ואנכי תולעת , ודוד המלך אמר פראואנכי עפר וואילו אברהם אבינו אמר 

מה שנאמר במשה ממה שנאמר  גדולשגמרא ב, ואמרו שם ולא איש
 משה אמר ונחנו מה, היינו שלא הרגיש בעצמו חשיבותכי , ובדוד באברהם

איזה חשיבות כמו עפר ואפר, ודוד הרגיש יותר ואילו אברהם הרגיש כלל, 
 , כמו משה ונחנו מהשלא אמרו ומה  .מזה כמו תולעת שיש בה רוח חיים

   וכל אחד אמר את האמת לפי, בעצמם עד כדי כך שלא הרגישומפני  וזה
  ה שהרגיש בעצמו עד כמה שאין לו חשיבות. מ

, 'ונפשי כעפר לכל תהיה'וכבר ביארנו שבתפילת שמונה עשרה מבקשים 
ולא אבינו שאמר ואנכי עפר ואפר,  כמו אברהםהיינו שנזכה לדרגת הענווה 

שזה לא שייך, ואין אדם שיכול מבקשים על דרגת ונחנו מה כמו משה רבינו, 
מכל מאד עניו והאיש משה עליו  ה העידהרושהתו כמו משה להיות עני

היינו שלא היה ולא יהיה עוד עניו כמוהו, אבל  האדם אשר על פני האדמה,
כמו שאמרו (תדא"ר פכ"ה) חייב אדם לומר כמו אברהם אבינו יכול להיות, 

  . בעקמתי יגיעו מעשי למעשי אבותי אברהם יצחק וי

להתרחק יכול ולא היה וממילא רב חשש בעצמו שירגיש איזה חשיבות, 
ואינו , שהם עוסקים בכבוד התורהמפני אותו, כיבדו שהציבור מהכבוד 

ידע מו פסוקים של שפלות וענווה כדי שלעצאמר לכן יכול למנוע מהם, 
בזמן שיש לאדם סיבה שעלול להחשיב את ויזכור שלא להחשיב את עצמו. 

   עצמו, צריך להשפיע ההיפך על ידי דברי מוסר.

, שהיו נושאים אותו על מובא שם בגמרא על מר זוטרא חסידא וכן
כך היה דרכם לכבד את הרב בנשיאתו על הכתף, [ כדי לכבד אותו הכתפיים

   ]בעיני ראיתי פעם צדיק אחד שהרימוהו ונשאוהו על כיסא לכבד אותוו
ה, ולא רוי שהם עוסקים בכבוד התומר זוטרא לא היה יכול לסרב לזה, מפנ

 תחשיבורגיש יצריך להשתדל שלא  רקשייך למנוע מהם את הזכות הזאת, 
  , והיה אומר פסוקים כמו רב, שלא תזוח דעתו עליו. בזה

רב , וכגון מי שהוא כבודה מןאי אפשר להתרחק ש אם כן יש מקרים
העיר, ומכבדים אותו בעליית שלישי, ומושיבים אותו במזרח, אין לו ברירה, 
ומוכרח לקבל את הכבוד, שהוא כבוד התורה, רק צריך לומר לעצמו 

  שהכבוד לא ישפיע עליו. פסוקים ודברי מוסר 

וכל זה במקום שמוכרח לקבל את הכבוד, אבל מה שאינו מוכרח, ובידו 
צריך להתרחק  היה בזה ביזיון התורה, אזלהתרחק מן הכבוד בלי שי

   .וזה קשה מאד ,ולברוח מן הכבוד עד כמה שאפשר

, וכפי שכבר בפרט מי שכבר הורגל לקבל כבוד, קשה מאד להיגמל מזה
סיפרתי העובדא ברב אחד שרצה לעלות לארץ ישראל לעת זקנתו, ורבי 

לא תהיה בארץ ישראל יהיה קשה לו מאד, ששם ש ישראל סלנטר אמר לו
, צריך הוא רוצהלו קהילה, ולא יהיו לו את כל הכיבודים של הרבנות, ואם 

, שלא לקבל עליית שלישי, ולא דשיםעצמו במשך ששה חתחילה להרגיל 
כיבודים, שום יתנו לו עליו ולא  שירחמו הלשבת במזרח, ויפציר בבני הקהיל

, את הכבוד אינו יכול לעלות לארץ ישראלכי כל זמן שהוא מורגל לקבל 
  . וקשה מאד להתרחק ולהיגמל מן הכבוד שהיה מורגל אליו

כבוד, זוהי זכות גדולה מאד, יש כאלה ה מי שיזכה להתרחק מןואשרי 
י עצות ושיטות דישזה לא קשה להם, ומי שקשה לו יכול להתרגל על 

   .בסייעתא דשמיא , יהי רצון שנזכהההמועילות לז
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